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  بادي سعيد رهنما هاي  آسياب

  

  جمال محبوب

 

  ١٣٩٨آذر 



به ويراستاري امانوئل نس و داريو  امروز تا كمون از يكارگر كنترلآقاي سعيد رهنما به نقد و بررسي كتاب 
 سرانجامسياسي  شكل: شورا  عنوان: بابه فارسي تر  پيشپرداخته است. كتاب يادشده  »نقد«ليني در سايت زتآ

گروهي از مترجمان ترجمه و در توسط  ،تا امروز سياز كمون پار يكارخانه و خودگردان يشوراها مكشوف؟
  منتشر شده بود. »نقد«سايت 

در پايان به نكات سپس شوم و  ميمتمركز مطلب ابتدا به خطوط كلي نقد سعيد رهنما  ي من در ادامه
  پردازم.  مي ، اش مطرح كرده وان بنياد تز اصليهاي خود به عن الي بحث هاي كه او الب وگريخته جسته

 ناپذيري امكان) ١ كند: خط كلي نقد او را مشخص ميموضوع محوري دو تز اصلي سعيد رهنما چيست؟ 
  .مشاركتي شوراي و كارگري مشاركتپذيري  امكان) ٢كارگري و كنترل 
  

كند كه گويا كس يا كساني معتقدند در شرايط تسلط  رهنما وانمود مي. كارگري ناپذيري كنترل امكان) ١
آنها  تا ي كامل يك واحد توليدي يا اقتصادي را به شوراي كارگران سپرد توان اداره داري مي مناسبات سرمايه

دارانه و قانون ارزش، مديريت  ، يعني بيرون و مستقل از سازوكار سرمايه»سوسياليستي«اين واحد را به نحوي 
واقعا موجود باشند،  اگر كساني يا كس چنين دهد. هاي راديكال نسبت مي ها را به چپ تلويحا اين ديدگاهاو كنند. 

انتساب  با .خبرند داري كامال بي ي توليد سرمايه از چندوچون شيوهر از آنكه چپ يا راست باشند، بيشت
و سير و سياحت اين گرايش  »بيني سياسي درايت و واقع« ، فقدانراديكال  چپ ي چنين ديدگاهي به خيالپردازانه

حتي در يك كشور ممكن را سوسياليسم  واقعيت اما اين است كه چپ راديكال تحقق .شود مياستنتاج  روياها در
اي در درياي مناسبات  هراقتصادي؛ آن هم همچون جزيبرقراري سوسياليسم در يك بنگاه چه رسد به  ،داند نمي

  داري. سرمايه
 و كنترل كارگري از تفاوت مشاركتتعريفي  رسد؟ او در شروع مقاله اما رهنما چگونه به اين استدالل مي

مديريتي يعني شراكت كارگران در مديريت و  مشاركت را همان هم به اين صورت كه دهد، مي دست هكارگري ب
داند كه كارگران در  داند، اما كنترل و خودمديريتي را عبارت از اين مي كنند مي كنترل واحدي كه در آن كار مي

غايب در اين تعريف رهنما تاريخ  د.نگير و به تنهايي به دست مي شرايطي خاص مديريت و كنترل اداره را كالً
رو هستيم كه در آن تفاوت يادشده  هكند كه ما با شرايطي فراتاريخي روب تر بگوييم چنين وانمود مي است يا دقيق

ي  حدود و گسترهنيز فقط بر سر تفاوت مشاركت و كنترل  رشود ناگزي صادق است. هنگامي كه تاريخ غايب مي
 در مشاركت ي خط ميانه در است، و مديريت كنترل عدم آن سر يك كه ممتدي خط :كنترل و مديريت است

 ستشود فقط يك تغيير كمي ا ، آنچه مطرح ميصورت اين در. كارگري كنترل آن ديگر سر در و داريم مديريت
ي ويراستاران كتاب يادشده ايجاد  مفهوم مديريت واحدهاي توليدي يا به گفته يعني تغيير بنيادي ،نه تغيير كيفي

ي حاكم بر مناسبات  مدارانه گي و كنترل قدرتبر بيگان« بتوانتا » كراتيكوپراكسيس دمهايي از طريق  شكل«
يعني بزنگاهي كه كل مفهوم مشاركت كارگري و كنترل كارگري  ،رهنما با حذف تاريخ »دارانه چيره شد. سرمايه



چارچوب نظام موجود بدل كل مفهوم موردنظر نويسندگان اين كتاب را به اقدامي معين در ، يابد معنا ميدر آن 
  . كرده است

آل آينده بلكه  ايده ي كنترل كارگري را نه براي جامعه ،چپ راديكالرهنما معتقد است كه از طرف ديگر 
ببينيم ماجرا از  است؟چنين  آيا واقعاًكند.  داري طلب مي ي امروزي يعني سرمايه جامعه ي براي شرايط بالفاصله

 جايي هر دررا  كارگران شوراهاي هاي نطفه: «چگونه است اشتاين ، دوني گلوكنويسندگان كتابيكي از زبان 

 زيرا هستند، استثنايي بسيار باليده شوراهاي اما .يافت توان مي زنند، مي عمل به دست ذات به قائم كارگران كه

 هاي اتحاديه. است محدود زمان و گستره لحاظ از كارگران خودكنشي ،يدار سرمايه “متعارف” شرايط تحت

 را اعتصابي ها هاتحادي اين هم اگر .آنان براندازي براي نه و دارند وجود كارفرماها با مذاكره براي كارگري

 پرداخت مسائل ي حيطه در يعني ،بماند باقي صنفي ها بااعتص اين كه دارند گرايش عمدتا كنند، مي رهبري

 براي كارگران راي از رفرميست سياسي رهبران .رويد فرا سياسي چالشي به آنكه نه باشد كار شرايط و ها قحقو

 موارد، تمامي در بنابراين، نهادها؛ اين نابودي براي نه كنند، مي استفاده داري سرمايه نهادهاي در نفوذ اعمال

 سازوكارهاي كه هنگامي .موكالن تابع نه شود و مي نمايندگان نيازهاي تابع و گسسته شدن راديكاليزه فرايند

. گريزد مي اين قيدوبندها از طبقاتي ي مبارزه جنگ، خالل در مثالً شوند، مي گسيخته هم از كنترل عادي
 از است عبارت نيز دومين شرط .است فراگير بحراني كارگران، شوراي گيري لشك براي شرط نخستين بنابراين،

دهد كه ظهور كنترل  خوبي نشان ميبيان اين دو شرط به .» كارگران ميان در مستقل سازماندهي باالي سطح
 در كارگري جنبش كه است اين واضح طور به مسئله. نيست داري سرمايه نظام در وضعيتي هر بر ناظر كارگري
 ايجابي طور به شود كه اشاره شد، ناگزير مي معيني وضعيت دررو  و بحران پيش حاكم قدرت با خود ي مواجهه

 است، گذار مقطع اين واقع در. كنترل كارگري برآمد اين وضعيت است. رفت خواهدسمت  چهبه  كند مشخص
ي آن تسخير  نتيجه كه سازد مستمر تواند مي معيني ي دوره براي را آن كارگر ي طبقه يا كه موقت است شكلي

يا  ،انجامد نشيني مي خورد و به عقب اين تالش يا شكست مي و تواند نمي يا ،بود خواهد كارگري دولتقدرت و 
كه  هايي حالت(يعني تمامي  شود مي بدل تعاوني هاي شركت در مديريت يا ايجاد مشاركت به در بهترين حالت

نبايد فراموش كرد كه  كند. ما به آن توجه نميرهن و است كننده تعيين تمايز اين در كتاب بررسي شده است).
اي از  اند يا پيامد استمرار دوره يا در شرايط وقوع بحران رقم خورده و نس، زلينيتغالب تجربيات حاضر در كتاب آ

طلبد؛ وجه  ي كارگران پاسخي بالفاصله هم مي »بالفاصله«واحوالي مطالبات  اند. در چنين اوضاع بحران بوده
غير  معنايي ،»عقالنيت«بالفصل بودن اين مطالبات در همين است. حد زدن به طلبِ اين پاسخ فوري با شمشير 

ندارد؛ در چنين اوضاع و  ناپذپر و عقاليي ، اما واقعي، اجتناب» بالفاصله« از قرارگرفتن در مقابل اين مطالبات
نمايد. صد البته اين پرسش كه  ي چنين شمشيري چه سرخ باشد چه سياه، در نظر كارگران سياه مي احوالي دسته

چه  اري پيوند داد و آن را محقق كرد هنوز پابرجاست اما آند توان با سرنگوني سرمايه اين مبارزات را چگونه مي



با برچسب  و »شرايط كنوني« با تشبث به مقتضياتاي است كه  خورده هاي شكست محل نقد است پاسخ
   از نو خود را در مقام پاسخ جلوه بدهند. هنداخو مي» راديكاليسم عقاليي«

در هم آميخته  توانند ميبه اين ترتيب، ما با دو وضعيت متفاوت روبرو هستيم كه در شرايط گذار انقالبي 
داران يك بنگاه  داران محلي يا سرمايه كارگر در مواجهه با سرمايه  به چالش طبقه بحراني محلي كه شرايط: شوند

چالش طبقه كارگر براي گذار  ،سراسري بحرانيهنگامي كه شرايط  يا ؛انجامد ميبراي شراكت در مديريت بنگاه 
را  وضعيت. دو كند ميرا ضروري هاي توليدي و اعمال قدرت كارگري در سطح ملي  به كنترل انحصاري بنگاه

  بررسي كنيم:
ي كامل يك بنگاه اقتصادي در چارچوب مناسبات  اگر فقط مسئله بر سر ادارهدر وضعيت نخست 

هايي كه در مالكيت  بايد چنين كاري غيرممكن باشد؟ مثال چرا نبايد ممكن باشد شركتدارانه باشد، چرا  سرمايه
ي  همهشان در  به وسيله شوراهاي كاركنان دولت هستند، يعني به لحاظ حقوقي به كل ملت تعلق دارند، كامالً

يك نماينده به عنوان شاهد و » مالك«تصادي اداره شوند؟ گيريم كه دولت هم به عنوان قسطوح فني، اداري و ا
باشد؟ در مورد  انگلناظر به اين شورا بفرستد. چرا مديريت اين واحدها بايد به دست يك مشت مدير مفتخور و 

اي كاركنان نبايد از سوي شوراه اقتصاديكامل اين واحدهاي  ي هاي توليد و توزيع چطور؟ چرا اداره تعاوني
ي اين واحدها (همراه با  اي كه صاحب ندارند چطور؟ چرا سپردن اداره هاي ورشكسته ممكن باشد؟ كارخانه

 هاي دوران در شان صاحبان كه هايي كارخانه باشد؟ ممكن نبايد) دولتي ي بهره بي وامهاي ياهاي بالعوض  كمك
  .ديگر هاي مثال بسياري و چطور؟ اند كرده فرار انقالبي

ي طبقاتي است و  ي واحد اقتصادي تابعي از مبارزه ي كارگران در اداره مسئله اين است كه سطح مداخله
گرايانه پيدا  ي عقاليي و واقعيها حل و نسخه داري راه براي بقاي مناسبات سرمايه كه ي چپ اين نيست وظيفه

دست گردانندگان آن  هبو اقتصادي توليدي ي واحد  ي چپ اين است كه از هر امكاني براي اداره كند. وظيفه
هايي باشد كه در شرايط حذف منطق سرمايه و قانون ارزش، بتوانند  حل جوي راهو دفاع كند و هميشه در جست
  ي عملي و زيسته. كم به عنوان يك تجربه كارا و قابل اجرا باشند، دست

ي  و در اينجاست كه دوگانه ذكرشده) شرط(همان دو  رو هستيم هدوم ما با چالش سراسري روب وضعيتدر 
 آن. شود تسليم منطق انطباق مي جا شود: رهنما در اين مطرح مي »آن با انطباق« يا »داري سرمايه از فرارفتن«

 و مكان هيچ در تاكنون داري سرمايه دوران طول در«: تاريخي ظاهر به لباس يك در فراتاريخي توجيه يك با هم
 وجود به نتوانسته طور پايدار و نه موقتي ــ و نه در شعار، و به عمل در ــ واقعي معني به كارگري كنترل زماني،

 گيري تصميم در مشاركت و »مديريتي هم«به جاي خودمديريتي، بنابراين،  !تواند نمي هم اين از بعد پس »آيد
در اين «ي ما و  حل براي زمانه ، راه»طور خالصه و براي كوتاه كردن بحث در نهايت به«و  است كار ي چاره

نقدي كه رهنما  بخشي از .نيستنظري و عملي هم الزم  ي . پايهو بسهمين است » مرحله از تحول اجتماعي
به جاي خودمديريتي بايد در چنين شرايطي كند مبني بر اين كه  زليني و نس وارد ميتبه ديدگاه كتاب آ



 يكي كتاب ويراستاران و نويسندگان كه است چيزي همان دقيقاً شود، جايگزين مديريتي مشاركت كارگري و هم
نترل توليد توسط طبقه كارگر به مشاركت ك و هدايت تقليل يعني. دانند مي شورايي هاي پروژه شكست عوامل از

هاي شورايي  كوشد كه جنبش داري مي سرمايه ؛صوري و بوروكراتيك در محيط كار گيرها و دموكراسي در تصميم
ترشدن دقيقا كاري است كه  تر باشد. اين پذيرفتني دارانه پذيرفتني لحاظ سرمايه مسيري سوق بدهند كه بهرا به 
  تر مقاومت است.   جويانه هاي مبارزه . پيامد نگاه رهنما خنثي و اخته شدن شكلدهد پيشنهادش را ميرهنما 
شود و نيازمند  فقدان دولت مهيا ميقتي شرايط بروز خودمديريتي و اشغال كارخانه در زمان بحران و و

 كهكرد   متهم راتوان چپ انقالبي  آيا مي») شرايط بحران«يابي پيشين كارگران است (اين همه را بگوييم  تشكل
 كارگران درگيرشورا واكنشِ بالواسط  است؟ي امروزي  داري پيشرفته در پي سرابِ مديريت شورايي در سرمايه

و نيست آلوده  ايدئولوژيكدليل كه به نظرورزي اين آمده است كه از قضا به  ء پيشبه بحران و خال ها در بنگاه
نه فقط  ،باشداي  شالوده» تواند مي«ي كارگران،  تجربهيعني باشد، دقيقاً برآمده از همان چيزي است كه بايد 

اتكاست!  قابلاي  كم اين تجربه . دستنيز بلكه بنا كردن آن ،»سرانجام مكشوفسياسي آن شكل «تفكر به براي 
ي  خورده ي شكست چرا بايد به تجربه شرايطيچنين در  اعتمادي است. نماي قابل محك و قطب  سنگ

ي  خوردنِ اين تجربيات است، چه چيزي تجربه دموكراسي پناه برد؟ اگر بنا به تأكيد بر شكست سوسيال
كه اميال،  دهد؟ جز اين ت ميي شورا ارجحي خورده ي شكست دموكراسي را به تجربه ي سوسيال خورده شكست

ي  از همان زاويه نيزانداز مخدوشي كه كماكان به ماركسيسم  هاي ايدئولوژيك و همان چشم آرزوها، افق
 نگرد؟ مخدوش مي

 به رويكردي اش را رهنما در بند آخر نوشته» پيشنهاد«از اساس همين موضع و تالش متناقض است كه كل 
» توسعه«. هژموني گفتمان كند بدل مي» توسعه«كه از موضعِ روشنفكري قائل به مفهوم بل ،نه از موضع نقد
 اب اش نوشته شناسد. تفاوت رهنما در بند آخر چپ و راست نمي به آن،فكر  يوغريبي است و ابتال هژموني عجيب

ت برخاسته از ) براي حل معضالstateتر  شناسِ متخصص امر توسعه چيست كه به دولت (در معناي عام جامعه
؟ گويي مسير تاريخ ديگر نه مسير دهد ارائه مي هايي»كار راه« هاي انباشت سرمايه در كشورهاي پيراموني بحران
و » راهكارهاي عاقالنه«و برآيند نيروها در جغرافياي پيرامونيِ خاصِ ايران، كه مسير   ي طبقاتي و نتيجه مبارزه

  به نوبه(كه  »محور مقاومتي«رويكرد است. شباهت چنين نگاهي با  »ساسپايه و ا بي«دوري از راديكال بودنِ 
 ؛نفع همگانتشخيص عقاليي   ي داعيه: غيرقابل تصور نيست) !كند لقي ميرهنما را سوسيال دموكرات ت خود
و كرد فراموش است  اجتماعي و تاريخيكه برآمده از تضادهاي واقعي زندگي را ي طبقاتي  منطق مبارزه بايد

  !سر نهاد ي دانايان ي مصلحان يا و فرامين خيرخواهانه هاي عاقالنه فقط به توصيه

  

توان درك كرد كه آن را  را زماني مياين تز . مشاركتي شوراي و كارگري مشاركتپذيري  امكان) ٢
كند. رهنما  تبيين مي» انقالب بالفاصله«اصطالح  اختراع باتر  پيشرهنما  كهدر راستاي بستري استوار ساخت 



 يا چپ انقالبي است.چپ راديكال  از نظر اودهد كه  نسبت مي گرايشيتلويحا به را  بالفاصلهاصطالح انقالب 
همين امروز يا  كيست كه مدعي است بايد چه كساني هستند و كجايند؟» انقالب بالفاصله«اما مدعيان اين 

با  به صحنه آورد؟ نمايش است كه بتوان آن را به دلخواهانقالب  مگر ؟كرد» بالفاصلهانقالب « همين فردا
كساني بر اين نظرند كه  :ديگري پنهان است »اتهام«در واقع و مجعول معني  پشت اين اصطالح بي همه، اين

آقاي ي  خواسته و اين، مسلماً ؛داري باشد هدف انقالب بايد تغيير بنيادي جامعه و گذار به روابط مابعد سرمايه
 شود مستقر »يك دموكراسي سكوالر مبتني بر عدالت اجتماعي« خواهد، مثال در ايران، اول رهنما نيست. او مي

در آن دمكراسي او  .بگيردصورت » فاصلهباانقالب «داند چندين دهه يا سده بعد،  و بعد، باالخره روزي، خدا مي
شدن در  كه سطوح متفاوتي از سهيم كند مشاركت كارگري و شوراي مشاركتي را مطرح مي شعار ،سكوالر

گيري يا  تصميمي يا مشاركت در تصميم سقف آن هم گيرد و اطالعات تا طرف مشورت قرار گرفتن را دربرمي
 و ي كارگري انحرافي است شورا در مقابل اتحاديهدر چنين بحثي به گفته او گذاشتن  مديريتي است. هم

شود و  تشكل مطلوب همان اتحاديه است. از اينجا بحث به كلي از شورا دور مي پيشاپيش روشن است كه
ي  ، نتيجهها صيت اين اتحاديهي خصو نظر از توضيحات طوالني رهنما درباره چرخد. صرف پيرامون اتحاديه مي

ايم، هدف مبارزه  بهره در شرايط ايران كه از اين نوع تشكل بياين است كه  شود گرفته ميمهمي كه ويحي تل
منتقد حل كسي است كه  داري باشد. اين راه ها براي يك دوره طوالني گذار از سرمايه بايد ايجاد اين اتحاديه

مبارزان « ي او تازه به گفته» كشف شده است.«است كه در اواخر قرن نوزدهم » شكلي«محدود كردن مبارزه به 
هاي  ها و شكل راه» مدام«بايد مراقب باشند كه به دور از برخوردي مقدس با تاريخ گذشته، » داري سرمايه ضد

خواست كنترل ايجاد شوراهاي كارگري و  او بيش از صدوپنجاه سال مبارزه براي! جديدي را كشف كنند
اما در رويكردي كه  ،گذارد اند كنار مي شكست خوردهها  اين تالش ي همهكارگري را فقط با اين جمله كه 

تمام اين كه در   دهد. هاي كارگري مي ي كار نيست فرمان به تشكيل اتحاديه  هاي اداره نامه آيينشباهت به  بي
 ،شود نمي آشكارا و با صراحت طرح، حاكم استداري  مناسبات سرمايهاش  پيشنهاديدموكراسي سكوالر ي  دوره

. را تاييد كند، شانه خالي نخواهد كرددارانه در اين دوره  از اين كه حاكميت استثمار سرمايهترديد  بياما رهنما 
، ها ها، رسانه نهادها (احزاب، سنديكاها، انجمن و مشكل اما جاي ديگري است. آن نيروهاي سياسي و اجتماعي

سكوالر را  »شيك و پيك«ها، مناسبات زندگي مدني و هزار شرط ديگر....) كه قرار است اين جمهوري  سنت
ك طي صد سال گذشته در هيچ كجاي اين يدمكرات اين نظام سوپر سوسيالا هستند؟ چرا جمستقر كنند، ك

اند يا  ي سكوالرهاي اين منطقه يا ديكتاتورها بوده خاورميانه يا شمال آفريقا واقعيت نيافته است؟ چرا همه
   اتوري عريان اردوغان.تايم به ديك باالخره رسيده »نيمه اروپايي«ي  ها؟ حتي در تركيه ژنرال

ي سكوالر رويايي مستقر شد. چرا اين نظام نبايد به فرامين نئوليبراليسم  دارانه كه اين نظام سرمايهگيريم 
دمكراتش و سنت دو سه هزار  هاي سوسيال رسانهد؟ يونان، با همه احزاب و نهادها و رالمللي گردن نگذا بين



. چرا حكومت بعد از پاشيداز هم رات چپ (سيريزا) كحتي با يك حكومت سوسيال دم ،دمكراسي !ي ساله
  اي را متحقق كند؟ چنين معجزهبتواند جمهوري اسالمي بايد 

روشن نيست (اگر بود ي جزيياتش  و در همه كامالًاتيو چپ و سوسياليستي ندرست است كه تكليف يك آلتر
هايي  با پژوهشود)؛ درست است كه بايد بتوان بانداز تاريخي ن چپ دچار بحران جهاني نظري و چشم كه

حساب شده و دقيق و عملي ارائه داد. اما  مشخص، هاي حل راهشناختي  شناختي، نظري، تاريخي و جامعه روش
د كه نحل بورژوا/دمكراتيك تسليم شويم، فقط با اين ترف شود كه به توهم يك راه ها باعث نمي حل راهفقدان اين 
  بگذاريم.» اجتماعيدموكراسي سكوالر مبتني بر عدالت «اسمش را 
آيد و  به ميدان مي» يننگاه عقال«و » گرايي واقع«ي موردنظر اين است كه رهنما هميشه با ژست  نكته
  ، چيزي جز وهم و افسانه نيست. دهد شعاري كه خودش ميكند، در حاليكه  متهم مي» آليسم ايده«چپ را به 

  

  چند نكته
 ماركس آنجا در كه كند مي اشاره دومال نيو ون هويس ماركس بهاي از  اش به نامه . سعيد رهنما در مقاله١

 سوسياليست وجه هيچ به كمون اكثريت و بوده استثنايي شرايط در شهر يك شورش پاريس كمون« نوشته
كمون پاريس دانسته و به اين ترتيب استناد  بودن اهميت اي براي بي پايه را همين ».باشند توانستند نمي و نبودند

  است:اما قبل از اين جمله، ماركس چنين نوشته كند.  اعتبار مي بيهاي بعدي به كمون پاريس را  سوسياليست
a socialist government will not come to the helm in a country unless 
things have reached a stage at which it can, before all else, take such 
measures as will so intimidate the mass of the bourgeoisie as to 
achieve the first desideratum time for effective action. 

  شود: سردستي آن مي ي ترجمه
ت مگر اينكه اوضاع و احوال به فدولت سوسياليستي در يك كشور زمام امور را به دست نخواهد گر«

اقداماتي بزند كه با چنان دست به بتواند اي رسيده باشد كه اين دولت پيش از هر چيز  مرحله
  ».يابد دست موثر كنشي براي مطلوب بزنگاه نخستين به بورژوازي ي توده ارعاب

  
  ؛خواهيد كردپاريس اشاره مورد كمون به  ،لفت با اين نظردر مخاحتما كه گويد  به مخاطبش ميسپس ماركس 

 استثنايي شرايط در شهر يك شورش پاريس كمون«: مي گويد كه سعيد رهنما گفته است همان چيزي راسپس 
سخن  اينجاكه در  است يهيبد ».باشند توانستند نمي و نبودند سوسياليست وجه هيچ به كمون اكثريت و بوده

. است كشور يك در امور زمام گرفتنبحث بر سر  بلكه ،است اهميت بي پاريس كمون كه نيست اين ماركس
بسياري از  .از آن است نتيجه دلخواه گرفتن و خود بستر از متن كردن جداروش  استدالل رهنما متكي بر



خالفش ، كند ميبه آن اشاره  كارگري از كمون تا امروزكنترل  مواردي كه رهنما به عنوان ديدگاه كتاب

  ي ديگري در كتاب آمده است.  يا جملهفراز در  دقيقاً
  
ترين رويدادهاي تاريخ چپ در  كه با اينكه كمون پاريس يكي از مهم نويسد مي خود در جايي از متنرهنما . ٢

ي آن را شكل  كنترل كارگري و شكل كشف شده ي توان نمونه روزه پاريس را نمي ٧٢جهان است، اما كنترل 
اكتفا  نيز شود. اما نويسندگان به همين نمي نه مناسب براي رهايي كارگران در دنياي پيچيده كنوني دانست.

مسئله اين  .اند پرداخته است  هگرفتهاي مختلف به خود  هاي مختلفي كه خودگرداني در حالت ند و به شكلا هنكرد
استنتاج كرد و اين بداعت اوست. در كمون پاريس  ي ط اصلي بحث خود را از همين نمونهاست كه ماركس خطو
براي متالشي كردن دولت يك ويژگي برجسته است كه كمون را  كارگران پاريس تالش واقع براي ماركس خود

ي  بديل جامعه و آن را به سرفصل جديدي براي بررسي كند متمايز مي خود از قبلهاي  از همه تالش

  تخيلي است.نهايتاً براي رهنما  ها ي اين اما همه كند. بدل مي نقد برنامه گوتادر داري  سرمايه

  
 و بنابراينكارگران رشد نكرده بودند  ،در جامعه دهقاني روسيه چون صنعت رشد نكرده بود نويسد . رهنما مي٣

اي كه صنعت تا اين حد رشد كرده  گويد در جامعه پيچيده . درست چند صفحه بعد ميبودكنترل كارگري ناممكن 
، در كند چه صنعت رشد كند چه نكند . به هر حال براي رهنما فرق نميوجود ندارداست امكان كنترل كارگري 

  كنترل كارگري ممكن نيست. هر حال
  
هاي  گويد كميته كند. مي مي دستكاريتاريخ انقالب روسيه در  ،كنترل كارگري مخالفت با. رهنما براي ٤

حزب، مدير كارخانه و نماينده  ي از نماينده لكارخانجات در فوريه بعدها به بخشي از ترويكاي كارخانه متشك
اين فرايند را به نحوي  رهنما .اتحاديه كارخانه تبديل شدند و با آمدن استالين كل مديريت به مديران واگذار شد

نتيجه  ،گيري دولت و حزب در مقابل شوراها انقالب اكتبر و قدرت كژديسه شدن تاريخ كل كند كه ارائه مي
و دهقاني بدون كارگران كاربلد به آن   افتاده در يك جامعه عقب خواست كنترل كارگري كه بودطبيعي روندي 

روندي كه حاصل نه كنترل كارگري است و  خواستاين استحاله ذات طبيعي  ،تر ؛ يا به زبان صريح انجامد مي
. تقابل خودمديريتي در مقابل راندبيرون قدرت  ي شوراها را از اريكه طي آن و حزب دشسركوب  اين خواست

 توجه آن به هاي شكست اين انقالب است كه رهنما بوروكراتيزه شدن مديريت در جامعه روسيه يكي از درونمايه
  .كند نمي

  
گيرد اين است كه  مي ايتاليا وريناي كه از شوراي ت تنها نتيجه ،با اقتدار حزب كمونيست. رهنماي مخالف ٥

توانند به تنهايي  به اين نتيجه قاطع رسيدند كه بدون حزب كمونيست شوراها نميو تولياتي  گرامشي



و تأمالت  گرامشي بيچاره! گيرد مي رهنما سعيد آقاي كه است درسي كل اين داري را سرنگون كنند. سرمايه
هزار نفري كارگران  ١٠٠آرا  فزونينه در حكومت بورژوايي تثبيت هاي  دهد پايه تأمالتي كه نشان مي! اش بعدي

دار حزب سوسياليست  ي ايتاليا و رفرميسم ريشه بلكه در بنيادهاي عميق جامعهطلب به كارگران انقالبي  اصالح
كه در پاسخ به كند  اشاره مي(سعيد رهنما به اين نكته  ريشه دارد در قرن نوزدهم وحدت ايتالياجنبش از پي آن 

هزار  ٥٠٠د يا انقالب، نمايندگان نخواه كه آيا كارگران اصالحات مي كنفدراسيون عمومي كارگران ايتالياسوال 
آمادگي  عدمرا نشانه . او همين اختالف آرا هزارنفر به انقالب راي دادند ٤٠٠نفر به اصالحات و نمايندگان 

ها به كرات در  زيسا . اين گونه سادهكند) ي اجتماعي تعبير مي اكثريت كارگران براي تغيير راديكال در آن مرحله
اي ناقص از ماركس در يك نامه و فراموشي بررسي مهم  : از نقل فقط جملهخورد متن سعيد رهنما به چشم مي

خالصه اهميت جلوه دادن كمون پاريس،  براي بي نقد برنامه گوتاو  جنگ داخلي فرانسهماركس در 
يد از شوراها و تضعيف كنترل كارگري بر مبناي استنادات  ب اكتبر و خلعشدن انقال كردن كل روند بوروكراتيزه

اي كه در اين زمينه وجود دارد، تبيين شكست شوراهاي تورين بر مبناي  مندل و فراموش كردن آثار گسترده

هاي  يادداشتو فراموش كردن دستاوردهاي گرامشي در  ايتاليا حزب كمونيستنقش قاطع ايفاي عدم 
در انقالب ي آنان در زمينه كنترل كارگري  هاي گسترده و ايدهنفي نقش نمايندگان شوراهاي كارگاه ، زندان

و فراموش كردن فاكتور  آلمان كمونيست تاسيس اً بر مبناي عدم حضور اين نمايندگان در حزب تازهآلمان صرف
   آلمان....دار حزب سوسيال دمكرات  بسيار مهم اپورتونيسم ريشه

  
  
  

  كالم نيواپس
به ماند: رهنما با تكيه بر شكست شوراها و كنترل كارگري  اوصاف يك پرسش عميق باقي مي اين ي همه با

كردن نهاد دولت به جاي  دمكراسي، دمكراتيك شدن سوسيال خورده از طريق راديكال اي شكست تكرار گذشته
انقالبي رسد. چپ  هاي كارگري مي كارخانه و تقويت اتحاديه مديريتشراكت در كنترل كارگري، پناه بردن به 

   يابيم: ميتارا بهروزيان  ي ، نوشتهها ها و چالش شوراها: تجربهي  در بند پاياني مقالهپاسخ را  ؟رسد اما به كجا مي
ي حزب  ايم (دوگانه ها مواجه اي از دوگانه هايي كه مطرح شد ما با مجموعه در تمامي مباحث و چالش«.... 

ي  ي خودانگيختگي و تمركز، دوگانه گانهداري يا انطباق با آن، دو ي فرارفتن از سرمايه و شورا، دوگانه
ي امپرياليسم و استبداد  شهر و زندگي روزمره، دوگانه اقتدار و خودآييني دموكراتيك، دوگانگي آرمان

 از. ماجراست آغاز تازه اين. شود متوقف انگار دوگانه واكاوي با تواند نمي اما انتقادي آگاهيِ). …داخلي و
 چه تا دوگانه ي چهره اين كه شود  مطرح پرسش اين بايست مي ناگزير توقف، نقاط تعيين از پس رو اين

هاي شوراها را چگونه  ست و فرا رفتن از آن به چه معناست؟ تجربها واقعي دوگانگيِ يك بازتاب ميزان



آشكار   نظري و عملي اصلي و بزرگ  جاست كه دشواري اين ...ها تحليل كرد؟ توان فرا و وراي دوگانه مي
 زند پيوند هم به را متضاد ــ واقعا يا ــهاي به ظاهر  تواند اين دوگانه شود: چه رويكردي به شوراها مي مي

تن از رف فرا در هايش، شكست و دستاوردها ي همه با شوراها، موجود تاكنون هاي تجربه كند؟ گذر آن از يا
ها محو شده يا درهم  دوگانهاست؟ در كدام لحظات تاريخي   هايي برداشته ها چه قدم اين دوگانه

آورند.  ها از دلِ واقعيت سربرمي حل ترين راه كند كه غيرمحتمل هاي شوراها آشكار مي تجربه... اند؟ شكسته
انگيزتر از رويا باشد. تالش براي  بر تواند بسيار تخيل دهند كه گاه واقعيت مي ها نشان مي اين تجربه

دهد. بنابراين از منظر  اي نامعلوم، بلكه در زمان حال رخ مي آرماني ي  اي بديل نه در آينده برساختن جامعه
هاي خودمديريتي و كنترل شورايي، به  ي واقعي در متن و بطن تجربه گرانِ مبارزات شورايي، مبارزه كنش

هاي  دوگانه  بست جاي اتخاذ موضعي بيروني (و منزه) و درماندگي در بن دهد، زيرا به ها تن نمي دوگانه
كنش است كه امكان فراروي از  و رويكرد همين اساساً ها فراتر رود. كوشد از آن تزاعي و واقعي، ميان

دهد: امكان چيرگي راديكال بر سرمايه، با عزيمت از واقعيت همين نظامِ به لحاظ  ها را نشان مي دوگانه
 .»تاريخي و اجتماعيِ معين و موجود


